
 

 

“Casalet de juny” Escola 30 Passos 
 (7 al 22 de juny) 

 
Hola famílies! 
Com sabeu el proper 14 de juny l’escola canvia els seus horaris amb motiu de la jornada intensiva, 
de manera que els vostres fills i filles surten de l’espai de migdia a les 15:30h. Per totes aquelles 
famílies que necessiteu mantenir els horaris habituals del curs us portem aquest “Casalet de juny”. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 

Calendari: Del 7 al 22 de juny. 
Horari: De 15:30h a 16:30h. 
Preu : 45€ 
Preu ús dia esporàdic: 6€ 
 
Les famílies que facin ús del servei de manera esporàdica també hauran de realitzar la inscripció i 
entregar la documentació sol·licitada. 
*El servei d’acollida continuarà amb normalitat fins al 22 de juny, de manera que si necessiteu 
allargar l’horari de les 16:30h fins a les 17:30h en podeu fer ús com heu fet durant tot el curs. 
 
QUE FAREM? 
 
Cada dia plantejarem als infants dues propostes, una més activa (motriu) i una altra més pausada 
(taller) perquè puguin decantar-se per aquella que més els motivi segons el moment. Les 
propostes aniran canviant cada dia. 
Les propostes mogudes seran d’expressió musical i corporal, jocs tradicionals, gimcanes..., mentre 
que les propostes més pausades seran d’expressió artística i plàstica, jocs de taula o tallers de 
reciclatge. 
 
Les propostes programades s’adaptaran en base a les necessitats, tant dels infants com de la 
climatologia. 
 
INSCRIPCIÓ 
 
A partir del proper dilluns 23 de maig i fins al divendres 3 de juny, podreu entrar a la nostra pàgina 
web www.engresca.com i buscar al menú la pàgina “Inscripcions Casalet de juny”. Allà podreu 
fer el formulari en línia. 
 
Per poder realitzar el servei necessitarem una participació mínima de 10 infants fixes. 
 
Per formalitzar la inscripció haureu d’adjuntar la següent documentació: 
 
· Fotocòpia del NIF o NIE de la persona signant de l’autorització. 
· Fotocòpia de la targeta sanitària o mútua de l’infant.  
· Fotocòpia de la cartilla de vacunacions de l’infant. 
· Comprovant de la transferència. 
 
*Aquesta documentació podreu adjuntar-la al mateix formulari. En cas de no poder-ho fer en el 
moment, podreu enviar-nos la documentació a través del correu electrònic 
aeengresca@gmail.com. 
 
CONSULTES / DUBTES 
 
Telèfon: 932965062 / 659804446 (de dilluns a divendres en horari de 16h a 20h) 
Correu electrònic: aeengresca@gmail.com 


